RAPORT DE MONITORIZARE A PROBLEMELOR ÎNTÂMPINATE DE MEMBRI
AMCOR ÎN PROCESUL DE ABSORBȚIE AL FONDURILOR STRUCTURALE
NR.3 AFERENT PERIOADEI IULIE-SEPTEMBRIE, 2010

În virtutea misiunii sale de a asigura un cadru organizat pentru schimburi
profesionale legate de problematica formulării, finanţării, contractării, implementării
şi monitorizării proiectelor cu finanţare europeană şi de a formula întrebări, luări de
poziţie, bune practici, răspunsuri, la problematica menţionată, Comisia Profesională
Fonduri Structurale vă prezintă al treilea Raport de monitorizare al procesului de
absorbție al fondurilor structurale, întocmit pe baza sesizărilor formulate de membri
AMCOR.
Aceste sesizări, împreună cu propunerile/sugestiile Dvs privind îmbunătățirea
problemelor
depistate, au fost
transmise Autorităților
de
Management
corespunzătoare și către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale.

Manager Comisii Profesionale
Andreea FIEROIU
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Propunem stabilirea unei liste clare de
anexe ce trebuie atașate dosarului de
candidatură, necesare și suficiente
pentru evaluarea corectă a aplicației și
notificarea potențialilor beneficiari prin
publicarea ei.

Efort suplimentar atât din partea
experților evaluatori, cât și a
potențialilor beneficiari, pentru a
trimite/răspunde la solicitări de
informații suplimentare.
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Reformularea/clarificarea prevederilor
din Ghidul Solicitantului astfel încât să
nu mai fie loc de interpretare atât din
partea solicitanților, cât și a experților
evaluatori

1. Creșerea competitivității sectoarelor agricol și forestier
112. Instalarea tinerilor fermieri
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Întârzieri în derularea proiectelor
prin
trimiterea
de
numeroase
solicitări de clarificare.

4. LEADER
431.1. Construcție parteneriate public-private – faza 3
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Axa:
Măsura:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
1.
În cadrul acestei măsuri documentul definitoriu
este întocmirea Dosarului de Candidatură. Au lipsit
din ghid indicațiile cu privire la anexele ce trebuie
atașate odată cu acest dosar.
Răspunsurile primite din partea OJPDRP/CRDRP sau rezumat la “Atașați ce considerați că este
necesar”.
Axa:
Măsura:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
2.
În clarificările aferente măsurii postate pe site-ul
APDRP la data de 24 iunie, se menționează că:
“Pentru confirmarea dreptului de proprietate și/sau
folosință, solicitanții trebuie să prezinte copie după
Rolul din Registrul Agricol, din localitatea de
domiciliu
a
solicitantului
și/SAU
tabelul
centralizator cu contractele de arendă”. Chiar dacă
la dosar a existat tabelul centralizator cu terenurile
luate în arendă, OJPDRP a solicitat ȘI copia după
Registrul Agricol.

1)PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
PNDR – Etapa de interpretare a Ghidului Solicitantului

4.

Imposibilitatea
depunerii
unor
proiecte sau respingerea altora din
motive care ar fi putut fi eliminate
printr-un răspuns concret/clar al
autorităților,
dat
într-un
timp
corespunzător.

Respingerea de la finanțare a
proiectelor din cauze ce țin strict de
interpretarea
prevederilor
din
Ghidurile Solicitantului.

Valabil pentru toate axele
Valabil pentru toate măsurile
CONSECINȚE
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Obținerea dreptului de participare
activă
a
consultanților
(sau
a
reprezentanților
asociațiilor
profesionale
ale
acestora)
la
elaborarea
conținutului
Ghidurilor
Solicitanților și a Anexelor acestora, cu
scopul de a îmbunătăți aceste Ghiduri
și de a le adapta la situațiile reale
întâlnite în piață, dar mai ales de a
ajuta, prin experiența deținută de
aceștia, la clarificarea acelor informații
ambigue sau contradictorii furnizate
de acestea.
Stabilirea unui interval maxim de zile
pentru transmiterea răspunsurilor, în
funcție de perioada de desfășurare a
sesiunii (un număr mai mic de zile
dacă solicitarea de clarificări este
făcută în perioada desfășurării sesiunii
de primire de proiecte, respectiv, mai
mare dacă este făcută în afara
perioadei de derulare a sesiunii).
Răspunsurile
primite
din
partea
Autorităților să fie clare, concise și să
ajute
la
lămurirea
întrebărilor
adresate.
De asemenea, foarte importantă
considerăm a fi cumularea tuturor
informațiilor cu privire la evaluarea
neunitară a proiectelor în cadrul
structurilor APDRP (OJPDRP, CRPDRP,

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Informațiile solicitate de către potențialii beneficiari
sau de către firmele de consultanță, cu privire la
anumite
aspecte
ce
privesc
interpretarea
Ghidurilor, sunt transmise de către Autorități
foarte târziu (deși se transmite o solicitare de
informații înainte de lansarea sesiunii de primire de
proiecte, răspunsul vine chiar după terminarea
sesiunii). Pentru ca răspunsurile să sosească în
timp utile, e nevoie de numeroase apeluri
telefonice.
Mai mult, răspunsurile primite din partea
APDRP/CRPDRP/PJPDRP sunt reprezentate prin
citate din Ghiduri, deși întrebările adresate sunt
puse tocmai pentru clarificarea acelor ”citate”.
De exemplu, dacă întrebarea este una închisă (”se
poate...?”) răspunsul nu este (decât în foarte
puține cazuri) unul concret, DA sau NU, ci se
răspunde exact cu citatul din Ghid.

Axa:
Măsura:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Crt.
3.
Ghidurile Solicitantului nu cuprind informații
suficiente pentru a putea fi înțeles modul de
evaluare al criteriilor de selecție. Informațiile cu
privire la criteriile de eligibilitate și selecție sunt
ambigue (de ex. definirea persoanelor fizice
autorizate, conform OUG 44/2008). Aceste criterii
de selecție nu sunt corelate cu procedura internă a
APDRP pentru evaluarea conformității, eligibilității
și selecției proiectelor, dar, mai grav, nu sunt
adaptate la condițiile reale ale economiei
românești.

Efort suplimentar atât din partea
experților evaluatori, cât și a
potențialilor beneficiari, pentru a
trimite/răspunde la solicitări de
informații suplimentare.

Detalierea prevederilor din Ghidurile
Solicitantului și adaptarea explicațiilor
pe specificul fiecărui tip de solicitant
potențial eligibil.

Valabil pentru toate axele (acolo unde este aplicabil)
Valabil pentru toate măsurile (acolo unde este aplicabil)
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Efort suplimentar atât din partea
experților evaluatori, cât și a
potențialilor beneficiari, pentru a
trimite/răspunde la solicitări de
informații suplimentare.
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Stabiliarea
unui
model
standard
pentru toate declarațiile specifice
fiecărei
măsuri
în
parte,
cu
menționarea clară a posibilității de
efectuare a unor modificări (acolo
unde este cazul).

1. Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier
112. Instalarea tinerilor fermieri
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Axa:
Măsura:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
6.
Descrierea în Ghidul Solicitantului a documentelor
ce trebuie atașate Cererii de Finanțare este
ambiguă, formatul acestor documente nu este
descris într-un mod clar, astfel încât interpretarea
de către experții evaluatori a acestor documente
generează concluzii esențial diferite asupra

PNDR –Documente anexate Cererii de Finanțare

Axa:
Măsura:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
5.
Secțiunea B1 – “Descrierea solicitantului” nu este
configurată cu informații relevante în cazul
proiectelor depuse de către persoane fizice
neautorizate; secțiunea “Structura culturilor și
calcul UDE” este ambiguă cu privire la încadrarea
tipurilor de culturi în categoriile enumerate (de ex.
“zarzavat de grădină” – nu se știe ce culturi
cuprinde).

PNDR – Etapa de redactare a Cererii de Finanțare

SES) și transmiterea lor, de către
structurile
regionale/județene
ale
APDRP, în formă oficială, către Agenție
și către Autoritatea de Management
pentru PNDR, care sperăm că va ține
cont de ele și va îmbunătăți modul de
evaluare al proiectelor și va corela
procedurile interne de evaluare cu
specificațiile
din
Ghidurile
Solicitantului.

Efort suplimentar atât din partea
experților evaluatori, cât și a
potențialilor beneficiari, pentru a
trimite/răspunde la solicitări de
informații suplimentare.

Valabil pentru toate axele
Valabil pentru toate măsurile
CONSECINȚE

Stabiliarea
unui
model
standard
pentru toate declarațiile specifice
fiecărei
măsuri
în
parte,
cu
menționarea clară a posibilității de
efectuare a unor modificări (acolo
unde este cazul).

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Tratarea diferențiată a potențialilor
beneficiari ridică un semn de
întrebare în ceea ce privește
transparența în evaluarea proiectelor
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Respectarea de către toate instituţiile
teritoriale ale APDRP a procedurilor
interne de evaluare şi publicarea către
publicul larg a acestor proceduri,

3. Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale
313. Încurajarea activităților turistice
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Axa:
Măsura:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Crt.
8.
În continuare există o abordare neunitară din
punct de vedere al solicitărilor de informații
suplimentare din partea OJPDRP-urilo din județe
diferite. Astfel, un OJPDRP din județul X solicită

PNDR – Etapa de întocmirea Studiului de Fezabilitate/ Planului de Afaceri

Axa:
Măsura:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
7.
Nu există modele tipizate pentru toate declarațiile
și
angajamentele
prevăzute
în
Ghidul
Solicitantului.
De exemplu, nu există modelul pentru declarația
solicitantului
referitoare
la
prezentarea
certificatului de absolvire a unui curs de
specialitate autorizat (de 150 de ore).

evaluării aceluiași tip de proiect.
Ca exemplu menționăm că un proiect depus de
către o persoană fizică neautorizată, care se
angajează să se autorizeze ca titular al unei
întreprinderi individuale, a fost declarat conform la
un OJPDRP și neconform la un alt OJPDRP. Motivul
avut în vedere a fost acela că documentele care
certifică dreptul de folosință pentru terenul agricol
trebuie să fie valabile la data depunerii proiectului,
dar să fie încheiate pentru o perioadă de minim 5
ani – conform unor experți – sau 5 ani de la data
depunerii proiectului – conform altor experți – sau
nu contează durata lor – conform altor experți
evaluatori.

Nr.
Crt.
10.

de

șanse

egale

la

În
cazul
deprecierii
monedei
naționale, beneficiarul poate primi o
finanțare nerambursabilă mult mai
mică (uneori chiar cu 50%).

și acordarea
finanțare.

Publicarea
unei
instrucțiuni
de
decontare (ca cheltuială eligibilă) a
diferenței de curs valutar, prin
includerea sa în capitolul de Cheltuieli
diverse și neprevăzute din Bugetul
indicativ al proiectelor.

astfel încât neregularităţile să poată fi
semnalate către APDRP atunci când
ele apar în teritoriu.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE
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Propunem
reevaluarea
eligibilităţii
proiectelor depuse în cadrul Măsurii
125, ţinând cont de eligibilitatea
cheltuielilor
efectuate
înainte
de
depunerea proiectelor.

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

Neselectarea
unor
cereri
de
finanţare în favoarea unora care se
dovedesc ulterior a fi nefinanţabile
(datorită unui criteriu folosit în
departajarea proiectelor în etapa de
selecţie).

1. Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier
125. Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

PNDR – Etapa de Evaluare a eligibilității

În Ghidul Solicitantului la subcapitolul 3.1.4.
Selecţia proiectelor, referitor la criteriile de
departajare
a
proiectelor,
se
menționează
următoarele:
• Când valoarea totală a proiectelor eligibile se
situează peste valoarea totală alocată Măsurii
125 în cadrul unei sesiuni, Comitetul de
Selecţie analizează lista proiectelor eligibile cu
punctajul acordat şi realizează selecţia în
ordinea descrescătoare a punctajului de
selecţie, în cadrul sumei alocate.
• În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj,
departajarea acestora se va face în funcţie
de valoarea eligibilă a proiectului, în ordine

Axa:
Măsura:

9.

pentru pct.3.1.2 din SF, „Caracteristicile geofizice
ale terenului din amplasament (studiu geotehnic,
studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice,
date climatice) – dacă investiția o impune”,
atașarea atât a studiului topografic cât și a celui
geotehnic, în întregime, în timp ce OJPDRP-ul din
județul Y solicită doar caracteristicile generale și
importante preluate din aceste studii.
Cursul de schimb Eur/RON la data întocmirii SF/MJ
rămâne neschimbat până la finalizarea investiției.
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În Ghidul Solicitantului, capitolul 2.3 „Tipuri de
investiţii şi cheltuieli eligibile (lista indicativă)”,
în categoria de cheltuieli eligibile sunt cuprinse și
„Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă
tehnică (conform structurii cap. 3 al devizului
general aprobat prin HG 28/2008), incluzând
studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare
pentru lucrări de intervenţii, studii hidrologice şi/
sau hidro-geologice, proiectele tehnice etc., se
suportă din sprijinul acordat prin măsură şi nu pot
depăşi
10%
din
valoarea
eligibilă
a
proiectului.”
În cadrul cap. 3 “Cheltuielile pentru proiectare şi
asistenţă tehnică”, sunt incluse cheltuieli pentru:
- servicii care se contractează înaintea întocmirii
cererii de finanțare (studiul de fezabilitate,
consultanța la elaborarea memoriului justificativ, a
studiilor de piață, de evaluare, la întocmirea cererii
de finanțare, a studiilor de teren) și pentru
- servicii care se contractează după întocmirea
cererii de finanțare (proiect tehnic, detalii de
execuție,
verificarea
tehnică
a
proiectării,
consultanță
în
domeniul
managementului
investiției sau administrarea contractului de
execuție).

descrescătoare.
Plecând le la cele doua enunțuri de mai sus, și
analizând lista proiectelor eligibile selectate pentru
finanţare în cadrul Măsurii 125 - Submăsura a,
publicată pe site-ul www.apdrp.ro în data de
06.10.2010, se observă că toate proiectele
selectate au avut același punctaj, departajarea
făcându-se în funcție de valoarea eligibilă a
proiectului.

7
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Pentru
serviciile
care
se
contractează
înaintea întocmirii dosarului cererii de
finanțare,
conform
Ghidului
Solicitantului,
capitolul 3.3 Achiziţiile “toți beneficiarii acestei
măsuri aplică legislaţia naţională în vigoare privind
achiziţia publică (OUG nr. 34/2006 cu modificările
şi completările ulterioare) şi Instrucţiunile privind
achiziţiile publice pentru beneficiarii FEADR”.
Prin urmare, pentru a fi eligibile, atât serviciile
care se contractează înainte, cât și după
întocmirea Cererii de Finanțare trebuie să fie
achiziționate conform procedurii mai sus amintite,
mai exact conform “Manualului de proceduri pentru
atribuirea contractelor de achiziție publică pentru
proiectele finanțate prin Programul Național de
Dezvoltare Rurală (anexa IV la Contractul de
finanțare)”.
În concluzie, în momentul întocmirii Cererii de
Finanțare și a bugetului indicativ, serviciile de
tipul: studii de fezabilitate, consultanță la
elaborarea memoriului justificativ, studiilor de
piață, de evaluare, la întocmirea cererii de
finanțare, studii de teren, trebuie să fie
contractate, iar pentru a fi eligibile trebuie să fie
contractate conform procedurii caracteristice
acestei măsuri.
Conform Manualului de proceduri pentru atribuirea
contractelor de achiziție publică pentru proiectele
finanțate prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală (anexa IV la Contractul de finanțare)
„Autoritatea Contractantă poate achiziționa
servicii (verificare proiect, inspecție de
șantier, etc.), produse sau lucrări cu valoarea
prevăzută în articolul 19 din OUG nr. 34/2006
cu modificările și completările ulterioare, sau
8

www.amcor.ro
Comisia Profesională Fonduri Structurale

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

Rezumând, inclusiv pentru serviciile contractate
înainte de întocmirea cererii de finanțare, prin
procedura “cumpărare directă”, beneficiarul este
obligat să depună la CRPDRP documentaţia de
achiziţii care trebuie să conțină, printre altele,
Certificatul Constatator emis de ORC, Certificatele
de atestare fiscală, valabile la data contractării
acelor servicii, devizele financiare, care să prezinte
tarifele practicate pentru acele servicii (care
trebuie să corespundă bazei de date disponibilă pe
site-ul APDRP), numărul de specialiști implicați în
acel proiect, timpul necesar pentru prestarea
serviciului în cauză.
Fiind servicii care se contractează înainte de
întocmirea cererii de finanțare, procedurile de
achiziții pentru aceste servicii trebuie finalizate
înainte de întocmirea proiectului și a bugetului
indicativ. Astfel, în bugetul indicativ ar trebui să se
regăsească valorile din contractele deja semnate.
Conform Ghidului Solicitantului, capitolul 3.3
Achiziţiile, „Nerespectarea Instrucţiunilor privind
achiziţiile publice de către beneficiarii FEADR,
atrage neeligibilitatea cheltuielor aferente achiziţiei

mai puțin, pe baza unui contract de
cumpărare directă. În acest caz, Autoritatea
Contractantă
întocmește
o
invitație
la
ofertare.”
Contractul trebuie să conțină următoarele anexe:
- model CV;
- certificatul de atestare valabil;
- certificat de persoană fizică autorizată;
- în cazul persoanelor juridice trebuie
prezentate toate certificatele constatatoare
referitoare la plata datoriilor.

9
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Ținând cont de tot ceea ce a fost prezentat până
acum, vă prezentăm urmatoarea situație:la
momentul verificării de către SA-CRPDRP a
dosarului de achiziție pentru un serviciu contractat
înainte de întocmirea cererii de finanțare (studiul
de fezabilitate, consultanță în vederea întocmirii
cererii de finanțare), prin procedura de “achiziție
directă”, se constată faptul că ofertantul câștigător
nu a prezentat unul din următoarele documente
obligatorii: Certificatul Constatator emis de ORC,
Certificatele de atestare fiscală, valabile la data
contractării acelor servicii. În aceste condiții
procedura de achiziții pentru acel serviciu nu
respectă instrucțiunile privind achizițiile publice de
către beneficiarii FEADR, fapt care ne duce în
situația prezentată mai sus: „Nerespectarea
Instrucţiunilor privind achiziţiile publice de către
beneficiarii
FEADR,
atrage
neeligibilitatea
cheltuielor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau
produse”.
Pentru
aceste
servicii
contractate
înaintea
întocmirii cererii de finanțare, în momentul
întocmirii proiectului și a bugetului indicativ,
beneficiarul știa exact dacă ele sunt eligibile sau
nu. Astfel, în cazul în care aceste cheltuieli au fost
trecute în bugetul indicativ ca și cheluieli eligibile,
acest lucru s-a facut în cunoștință de cauză.
Astfel, dacă aceste cheltuieli sunt declarate
neeligibile, valoarea totală eligibilă a proiectului
scade.
În condițiile în care departajarea proiectelor s-a
făcut în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului,
în ordine descrescătoare, și în valoarea eligibilă

de servicii, lucrări sau produse”.

10

Probleme în decontarea cheltuielilor
în cadrul proiectului.

Valabil pentru toate axele
Valabil pentru toate măsurile
CONSECINȚE

Probleme în decontarea cheltuielilor
în cadrul proiectului.
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Propunem eliminarea obligativității ca
ofertele să se încadreze în limita
valorică a liniei bugetare și acceptarea
ofertelor cu valori superioare ca fiind
conforme, diferența în plus a valorii
ofertei câștigătoare urmând a fi

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Propunem reanalizarea criteriilor ce
privesc
conformitatea
ofertelor
necesare
derulării
procedurii
de
achiziţie.

Valabil pentru toate axele (acolo unde este aplicabil)
Valabil pentru toate măsurile (acolo unde este aplicabil)
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Axa:
Măsura:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Crt.
– “Caracteristici tehnice și
11. Cap.3.8. (SF)
funcționale ale utilajelor” solicită descrierea
caracteristicilor tehnice și funcționale pentru
utilaje, conform unor oferte estimative, care în
etapa de achiziții trebuie respectate ad-literam (în
caz contrar, utilajele nu vor fi decontate). Această
prevedere este imposibil de respectat, în sensul că
nu se pot regăsi exact aceleași caracteristici
tehnice prevăzute în SF/MJ pentru același utilaj,
dar fabricat de un alt producător.
Axa:
Măsura:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
12. Conform Anexei IV a Contractului de finanțare –
Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii privați ai
FEADR, invitația de participare la licitație trebuie
să conțină, printre altele și valoarea supusă
licitației. De asemenea, în instrucțiuni se
menționează:“costurile oricăror servicii, bunuri și

PNDR – Etapa de întocmire a Dosarelor de achiziții

totală a proiectului intră și cheltuieli cu servicii
contractate înainte de întocmirea cererii de
finanțare, cheltuieli care în momentul verificării
dosarelor de achiziții se dovedesc a fi neconforme,
considerăm că pot exista situații în care, proiecte
selectate pentru finanțare, în realitate, au o
valoare eligibilă mai mică decât cea din bugetul
indicativ și mai mică decât pragul valoric din
raport.

transferată
neeligibile.
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lucrări sunt eligibile dacă beneficiarii privați au
obținut cel puțin 3 oferte conforme în cazul
aplicării procedurii de selecție de oferte” și
“ofertele conforme reprezintă oferte comparabile,
care răspund cerințelor esențiale din punct de
vedere [...] al valorii și sunt transmise de către
operatori economici, verificabile de către experții
evaluatori”.
APDRP a informat că acele oferte cu valori
superioare valorii liniei bugetare corespunzătoare
sunt neconforme.
Dacă ofertele conforme trebuie să fie obligatoriu
mai mici sau egale cu valoarea supusă licitației, iar
valorile supuse licitației corespund cu valoarile de
pe fiecare linie bugetară, atunci, în urma
procedurilor de achiziție, este obligatoriu ca
valorile liniilor bugetare să scadă sau, cel mult, să
rămână aceleași ca cele din contractul de
finanțare.
Această instrucțiune intră în contradicție cu
Contractul de finanțare, mai exact cu art. 9 –
Amendament la contract, pct. 9(5), Anexa 1
care prevede că “Beneficiarul poate efectua
modificări
tehnice
şi
bugetare,
în
sensul
realocărilor între liniile bugetare, dacă acestea nu
schimbă
scopul
principal al proiectului şi
modificarea se limitează la transferul de maxim
10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului
între capitole bugetare de cheltuieli eligibile.
Beneficiarul va transmite Autorității Contractante
bugetul modificat, prin intermediul unei notificări
în care justifică modificarea, însoțit de devizul
general și devizul pe obiecte refăcut, în termen de
maxim 10 zile lucrătoare de la data modificării
acestuia, fără a fi necesară încheirea unui act
pe

parte

12

de

cheltuieli
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adițional la Contractul de finantare”.
Contradicția constă în faptul că, dacă în urma
achizițiilor, valorile liniilor bugetare nu au voie să
crească (motiv de neconformitate al ofertei),
dispare necesitatea realocării de sume între
capitolele bugetare de cheltuieli eligibile.
De asemenea, între momentul întocmirii studiului
de fezabilitate/memoriului justificativ și semnarea
Contractului de finanțare, urmată de începerea
procedurilor de achiziții, se poate scurge o
perioadă de timp destul de îndelungată în care
prețurile la materiale (fier, ciment ș.a) sau la
echipamente pot crește. În aceste condiții, sumele
alocate în bugetul indicativ pentru acel tip de
achiziție pot fi insuficiente. Astfel, beneficiarul
poate fi pus în una din următoarele situații:
a. primește doar oferte cu valori superioare
valorilor estimate în bugetul indicativ, oferte care
vor fi considerate neconforme, situație în care
procedura trebuie reluată (acest lucru se poate
întâmpla chiar de mai multe ori);
b. primește oferte care se încadrează valoric în
limita bugetului, dar care conțin caracteristici
tehnice inferioare celor descrise în MJ/SF (alt motiv
de neconformitate).

13

Nr.
crt.
1.
Lipsă de transparență în procesul de
depunere a aplicațiilor.
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Propunem refacerea aplicației informatice și a
întregii proceduri de înscriere electronică, astfel
încât să nu mai existe suspiciuni cu privire la
corectitudinea înscrierii.

1. Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient de producție
1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a
întreprinderilor, în special IMM-uri
1.1.1. Sprijin financiar în valoare de până la 1.075.000 lei acordat pentru
investișii în IMM-uri
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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În cadrul apelului deschis și închis în
data de 06.09.2010 au fost înregistrate
foarte multe proiecte în aplicația
electronică.
Primul proiect a apărut ca fiind
înregistrat pe site-ul MIMMCTPL la ora
9:00:00. În cadrul formularului de
înscriere
electronică
trebuiau
completate 12 secțiuni. Chiar dacă
aceste secțiuni ar fi fost completate
anterior, aplicația permițând acest lucru,
momentul la care un aplicant putea sa
dea click era ora 9:00:00, ceea ce
înseamnă
că
era
imposibilă
o
înregistrare completă a unui proiect
într-o singură secundă, cu atât mai mult
7 înregistrări la aceeași secundă.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

2)PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII
ECONOMICE
POS CCE – Etapa de înscriere electronică a Cererilor de finanțare

Dificultăți în elaborarea unor cereri
de finanțare corecte ce vor genera
respingeri ulterioare de proiecte.

Propunem realizarea unei metodologii uniforme
pentru analiza cost-beneficiu la nivelul tuturor
axelor prioritare și operațiunilor din cadrul POS
CCE.
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Propunem realizarea unui cadru clar de
completare a SF/PA cu prevederi mult mai
detaliate.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Efort suplimentar atât din partea
evaluatorilor cât şi a solicitanţilor,
pentru
a
transmite/răspunde
solicitărilor de numeroase informaţii
suplimentare.

Valabil pentru toate axele
Valabil pentru toate DMI-urile
CONSECINȚE

POS CCE – Etapa de redactare a Cererilor de Finanţare şi a Anexelor aferente

Metodologia propusă pentru realizarea
analizei cost-beneficiu nu este în
concordanță cu documentul de lucru
nr.4 al Comisiei Europene. În Ghidul
Solicitantului pentru investiții mari se
definește eronat conținutul fluxurilor de
actualizat, adică se includ și fluxurile
financiare.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
3.
Cerinţele referitoare la redactarea SF/PA
– partea financiară nu sunt clare.

Nr.
crt.
2.

1. Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient de producție
1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a
întreprinderilor, în special IMM-uri
1.1.1. Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin
investiții tangibile și intangibile pentru întreprinderile mari
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

POS CCE – Etapa de interpretare a Ghidului Solicitantului

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

Nr.
crt.
4.
Îngreunarea proceselor de achiziții
publice pentru beneficiari, deși
scopul procedurii simplificate era cu
totul diferit.
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Prezentarea unor instrucțiuni clare privind
procedura simplificată de achiziții publice, cu
includerea de modele de documentații de
atribuire pentru fiecare tip de achiziție.
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Există o confuzie generală în ceea ce
privește procedura simplificată privind
achizițiile publice. Detalierea acestei
proceduri este vagă și neclară, și, din
acest motiv,
beneficiarii, preferă să
urmeze reglementările OUG 34/2006 cu
modificările și completările ulterioare.
De exemplu, în cadrul POS CCE
procedura
simplificată
de
achiziții
publice prevede publicarea într-un ziar
local/național a unui anunț de intenție și
nu a unui anunț de participare, deși
conținutul recomandat al anunțului este
unul tipic pentru anunțul de participare.
Nu există norme unitare la nivelul
tuturor Programelor Operaționale în
ceea ce privește forma și conținutul
acestor aunțuri. De exemplu, în cadrul
POR se solicită ca anunțul de participare
să conțină elementele de identitate
vizuala ale programului, în timp ce la
POS CCE nu este impusă această
cerință.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

1. Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient de producție
1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a
întreprinderilor, în special IMM-uri
1.1.1. Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin
investiții tangibile și intangibile pentru întreprinderile mari
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

POS CCE – Etapa de implementare a proiectelor – realizarea Dosarelor de Achiziții

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

6.
Apariția unor probleme grave, atât
în etapa de redactare a proiectelor,
cât ți în cea de implementare.
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Folosirea Grilei de evaluare tehnico-economică în
mod corect și transparent, justificând în detaliu
acordarea anumitor punctaje, atunci când se
solicită acest lucru.
De asemenea, propunem realizarea unui focus
grup cu o echipă de consultanți/evaluatori (din
mediul privat, cu experiență semnificativă atât
în scrierea, cât și în implementarea proiectelor)
pentru a stabili câteva criterii clare pentru
evaluarea
proiectelor
(similar
metodologiei
folosite de ANCS).
Personalul AM POS CCE şi al structurilor
teritoriale ar trebui să asigure o comunicare
deschisă și transparentă cu toți factorii interesați
și să-și asume toate informațiile furnizate către
aceștia, astfel încât să contribuie la accelerarea
procesului de absorbție al fondurilor europene, și
la desfășurarea acestuia în condiții favorabile
pentru toate părțile .

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Termenele de evaluare sunt foarte mari,
răspunsurile la clarificări adresate de
către beneficiari sau consultanți sunt
aproape inexistente, personalul din
cadrul instituțiilor publice implicate în
coordonarea POS CCE nefiind deschis
către comunicare .

Nefinanțarea anumitor proiecte din
cauza obținerii unui punctaj mic,
nejustificat, în etapa de evaluare.

Valabil pentru toate axele
Valabil pentru toate DMI-urile
CONSECINȚE

POS CCE – Etapa de evaluare tehnico-economică

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
5.
Evaluarea tehnico-economică a Cererilor
de finanțare
se realizează în mod
subiectiv, nerespectându-se în totalitate
criteriile din grila de evaluare și nefiind
justificată ulterior, la cerere, acordarea
unor punctaje mici.

Nr.
crt.
3.

Imposibilitatea scrieii justificărilor
necesare.

Înscrierea greoaie a Cererilor de
Finanțare.

Mărirea spațiului cu cel puțin 2.000bytes.

Îmbunătățirea sistemului ActionWeb astfel
încât acesta să funcționeze la parametrii
normali.

2. Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii
2.1. Tranziția de la școală la o viață activă
2.3. Acces și participare la formare profesională continuă
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Excluderea de la accesul la
finanțare a unei categorii de
solicitanți/parteneri importanți în
derularea acestui tip de proiecte.
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Includerea firmelor de consultanță și
training
în
management,
drept
solicitanți/parteneri eligibili.

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

Neincluderea în categoria de Solicitanți/Parteneri
eligibili
a
firmelor
de
consultanță
(în
management, resurse umane, training), acestea
având expertiza necesară pentru a derula astfel
de proiecte.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

6. Promovarea incluziunii sociale
6.4. Inițiativele transnaționale pentru o piață inclusivă a muncii Parteneriat transnațional (strategice)
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

POS DRU – Etapa de interpretare a Ghidului Solicitantului

De la data lansării celor două apeluri, respectiv
27.08.2010, sistemul ActionWeb a funcționat în
permanență,
dar
cu
mari
probleme
în
înregistrarea Cererilor de Finanțare, în sensul că
delogarea din cont se face instant, fără salvarea
datelor. Completarea cererilor în sistem se face
foarte greu, probabil din cauză că sistemul este
aglomerat.
În aplicația ActionWeb există spațiu limitat de
scriere.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

2.

Nr.
crt.
1.

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

3)PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
POS DRU – Etapa de scriere a Cererii de Finanțare

Informarea încă din momentul publicării
variantelor
draft
ale
Ghidurilor
Solicitanților cu privire la termenul de
lansare a variantelor finale ale acestora,
dar și alocarea unei perioade de timp
corespunzătoare între data publicării
variantelor finale și data lansării efective a
înregistrării on-line, astfel încât potențialii
beneficiari să aibă timpul necesar disecării
prevederilor
finale
din
Ghiduri
și,
eventual, lămuririi acelor aspecte ce pot
ridica probleme, în timp util.
Informarea zilnică cu privire la situația
proiectelor depuse și anunțarea din timp a
datei de la care nu se mai pot înregistra
Cereri
de
Finanțare
on-line
(cum
procedează, de exemplu, Autoritatea de
Management
pentru
Programul
Operațional Regional).

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Îngreunarea
procesului
implementare a proiectelor.

Valabil pentru toate Axele
CONSECINȚE
de
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Specificarea exactă în cadrul acestor
instrucțiuni a actelor justificative necesare
și a momentului în care ele intră în
vigoare.
Consultarea tuturor factorilor interesați
înainte de publicarea unor documente
care afectează semnificativ activitatea

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Axa prioritară:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
6.
Publicarea unor instrucțiuni neclare pe parcursul
implementării proiectelor, precum Instrucțiunea
nr. 35/01.10.2010 a AM POS-DRU privind
obligativitatea
asigurării
documentelor
justificative doveditoare pentru apartenența la
grupul
țintă
pentru
beneficiarii finali
ai
proiectelor.

POS DRU – Etapa de implementare a proiectelor

Dat fiind faptul că până la data de
24.09.2010 a existat doar o
variantă draft a Ghidului, este
imposibilă pregătirea unui proiect
conform, eligibil, câștigător, în
doar 4 zile. Din experiența anilor
trecuți se poate face doar o
pregătire inițială (maxim 30%
dintr-un proiect) pe Ghidul în
variantă draft, deoarece între
această variantă și varianta finală
pot apărea diferențe.
Imposibilitatea
înregistrării
proiectelor și finanțarea unor
proiecte sub medie din punct de
vedere calitativ.

Valabil pentru toate Axele
CONSECINȚE

POS DRU – Termenele de lansare ale cererilor de proiecte

Axa prioritară:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
4.
La momentul lansării Ghidurilor Solicitanților în
variantele spre consultare nu se știe și momentul
în care vor fi lansate variantele finale și
termenele de la care se vor face înscrierile
electronice.
Momentul lansării variantelor finale ale Ghidurilor
coincide cu momentul lansării oficiale ale
apelurilor de propuneri de proiecte.
Criteriul care funcționează în cadrul cererilor de
propuneri de grant este “primul venit – primul
servit”. În cazul DMI 2.1 apelul a fost deschis din
data de 24.09.2010 până în data de 29.09.2010.
5.
Pe parcursul periodei de înscriere electronică a
Cererilor de Finanțare nu sunt furnizate
informații cu privire la numărul proiectelor
depuse.
Situația proiectelor depuse este comunicată
odată cu comunicatul de presă privind închiderea
apelului.

9.

8.

7.

Apariția de blocaje majore în faza
de implementare a proiectelor.

Apariția unor dificultăți serioase de
implementare a proiectelor ce vor
duce fie la declararea anumitor
cheltuieli
neeligibile,
fie
la
întârzieri
de
finalizare
ale
proiectelor.

Cheltuirea inutilă a unor sume de
bani, dar și irosirea timpului
pentru contractarea obligatorie a
auditorului.
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Articolul 17 - Dispoziţii finale, alin. (3) din
contractul de finanțare ar tebui să fie
modificat în sensul asumării răspunderii
de către AM POS DRU, în calitate de
Autoritate contractantă, că nu va bloca în
nicio etapă de implementare accesul la
finanțarea
nerambursabilă,
asigurând
principiul egalității de șanse, pentru a nu
produce efectul de panică și dezinteres
asupra mediului de afaceri.

Respectarea
principiului
tratamentului
egal. Ar trebui ca AM POS DRU și OI-urile
din subordine să respecte aceleași
reguli/proceduri/cerințe
aplicabile
beneficiarilor în etapa de implementare a
proiectelor.

beneficiarilor.
Respectarea
opiniilor
și
concluziilor
auditorului
financiar
independent
al
beneficiarului și nereluarea etapelor de
verificare derulate de acesta (similar cu
tratamentul proiectelor
de Asistență
Tehnică derulate în cadrul programelor
Phare, Ispa, etc.)
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Raportarea financiară este semnată și înaintată
de un expert contabil membru CECCAR și
verificată și contrasemnată de un auditor,
membru al CAF.
Cu toate acestea, observațiile reprezentanților OI
se concentrează pe aspecte financiar-contabile.
Opinia auditorului nu este luată în considerare și
are loc o a treia verificare, deși de cele mai multe
ori, persoanele din OI care verifică raportările nu
sunt nici expert-contabili, nici auditori autorizați,
astfel încât opiniile lor pot fi ușor contestate.
Delegarea către OI a implementării proiectelor a
avut efecte benefice deosebite, în sensul creșterii
semnificative a procesului de contractare și de
demarare a proiectelor, proces derulat de AM, cu
un impact remarcabil în creșterea gradului de
absorbție al fondurilor structurale.
Însă, în etapa de implementare a proiectelor
reglementările AM nu sunt aplicate unitar de
către OI-uri, comunicarea cu aceștia este greoaie
și defectuoasă iar uneori beneficiarii nu știu de
cine să asculte: de AM sau de OI.
Pe Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane se pot depune proiecte pe
scheme de ajutor de stat, pe care beneficiarul le
solicită în nume propriu şi pe scheme de
finanţare tip grant sau strategice, care necesită
în mod explicit parteneriate, acestea aducând
plus valoare, în condițiile în care valoarea
sustenabilităţii
şi
argumentării
tehnice
şi
financiare este dată de elementele grupului
format din parteneri.
În conținutul contractului cadru pentru proiectele
grant și strategice este menționat la Articolul 17
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- Dispoziţii finale, alin.(3) ”AMPOSDRU prin
OIPOSDRU delegat își rezervă dreptul de a
reduce parțial sau total finanțarea dacă această
diminuare este cauzată de dificultăți în cadrul
bugetului de stat. În acest sens, semnarea
contractului de finanțare nu reprezintă în mod
automat obligația necondiționată a AMPOSDRU
de a finanța, până la finalizarea Proiectului,
valoarea angajată în cazul menționat mai sus.
Riscul financiar asumat de beneficiar va fi luat în
calcul la semnarea contractului, la modificarea
sau prelungirea acestuia.
Acordarea prezentei finanțări nu presupune
obligația AMPOSDRU / OIPOSDRU delegat de a
acorda și alte finanțări similare în viitor”.
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Există limitări în ceea ce privește
documentele care fac dovada dreptului
de proprietate și/sau utilizare asupra
terenului și infrastructurii.
Astfel, în secțiunea II.1.1. din Ghidul
Solicitantului, Eligibilitatea solicitantului,
punctul 3).Proprietatea/ concesiunea și
dreptul de execuție a lucrărilor de
construcții asupra infrastructurii și
terenului, sunt menționate următoarele:
„Solicitantul (/oricare dintre membrii
APL ai parteneriatului, unde este cazul)
deţine titlul de proprietate asupra
terenului şi/sau infrastructurii, sau
deţine un alt act care îi conferă dreptul
de execuţie a lucrărilor de construcţii.
Dreptul de execuţie a lucrărilor de
construcţii conferă titularului dreptul de
a obţine, potrivit legii1, din partea
autorităţii competente, autorizaţia de
construire.
Dovada dreptului de execuţie a lucrărilor
de construcţii asupra terenului şi/sau

PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Declararea
solicitanților
ca
fiind
neeligibili datorită nefurnizării unor
documente
(ce
privesc
dovedirea
dreptului
de
proprietate/folosință)
neenumerate
în
mod
explicit
în
cuprinsul Ghidului Solicitantului.

Recomandăm
actualizarea
Ghidului
Solicitantului astfel încât eligibilitatea să fie
revendicată și prin alte categorii de
documente ce dovedesc dreptul deplin de
folosință a terenului/ infrastructurii pe
perioada solicitată în Ghid, precum și dreptul
a executa lucrări de construcții asupra
terenului și/sau infrastructurii.

4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor, de importanţă
regională şi locală
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată în Monitorul Oficial
nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.

1

Nr.
crt.
1.

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

4)PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
POR – Etapa de Interpretare a Ghidului Solicitantului

3.

Apariția unor probleme grave, atât în
etapa de redactare a proiectelor, cât și
în cea de implementare.

Nefinanțarea anumitor proiecte din
cauza obținerii unui punctaj mic,
nejustificat, în etapa de evaluare.

www.amcor.ro
Comisia Profesională Fonduri Structurale
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Folosirea
Grilei
de
evaluare
tehnicoeconomică în mod corect și transparent,
justificând în detaliu acordarea anumitor
punctaje, atunci când se solicită acest lucru.
De asemenea, propunem realizarea unui
focus
grup
cu
o
echipă
de
consultanți/evaluatori (din mediul privat, cu
experiență semnificativă atât în scrierea, cât
și în implementarea proiectelor) pentru a
stabili câteva criterii clare pentru evaluarea
proiectelor (similar metodologiei folosite de
ANCS).
Personalul AM POR ar trebui să asigure o
comunicare deschisă și transparentă cu toți
factorii interesați și să-și asume toate
informațiile furnizate către aceștia, astfel
încât să contribuie la accelerarea procesului
de absorbție al fondurilor europene, ci la
desfășurarea acestuia în condiții favorabile
pentru toate părțile .

4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

Termenele de evaluare sunt foarte mari,
răspunsurile la clarificări adresate de
către beneficiari sau consultanți sunt
aproape inexistente, personalul din
cadrul instituțiilor publice implicate în
coordonarea POR nefiind deschis către
comunicare.

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
2.
Evaluarea tehnico-economică a cererilor
de finanțare
se realizează în mod
subiectiv, nerespectându-se în totalitate
criteriile din grila de evaluare și nefiind
justificată ulterior, la cerere, acordarea
unor punctaje mici.

POR – Etapa de evaluare tehnico-economică

infrastructurii se face prin actul prin
care se atestă dreptul de proprietate
(precum
contractul
de
vânzarecumpărare, de schimb, de donaţie,
certificatul
de
moştenitor,
actul
administrativ de restituire, hotărâre
judecătorească) sau printr-un contract
de concesiune.”

